
Dúvidas Frequentes



Regime de Previdência 
Complementar

O que é o Regime de Previdência Complementar?

A Previdência Complementar, regime que constitui o terceiro pilar do sistema
previdenciário brasileiro, tem caráter facultativo e visa proporcionar ao
trabalhador proteção previdenciária adicional, de acordo com sua respectiva
necessidade e vontade. Nele o sistema de contribuição é facultativo e
desvinculado da Previdência Pública. O benefício de aposentadoria é pago com
base nas reservas acumuladas ao longo dos anos, ou seja, o que é depositado
hoje formará uma poupança e será utilizado no futuro para pagamento de seu
benefício, é o que chamamos de Regime de Capitalização. Portanto, na
Previdência Privada, ao contrário da Previdência Pública, o pagamento do
benefício dos aposentados não se vincula diretamente às contribuições pagas
pelos trabalhadores ativos.



Regime de Previdência 
Complementar

O que é Regime de Capitalização?

As contribuições são capitalizadas de modo a criarem uma reserva (poupança)
que futuramente, quando da aposentadoria, será transformada em benefício.

Qual o objetivo do Regime de Previdência Complementar?

Ajudar os trabalhadores a complementarem seu nível de renda quando da
inatividade ou em situações adversas como invalidez ou morte.

O que a Previdência Complementar proporciona?

A Previdência Complementar, como mecanismo de proteção social, proporciona
mais segurança aos trabalhadores que querem planejar e garantir padrão de
vida.



Entidade Fechada de 
Previdência Complementar

O Regime de Previdência Complementar (RPC) é composto de dois segmentos: o
fechado, também conhecido como Fundos de Pensão, operado pelas Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e o aberto, operado pelas
Entidades Abertas de Previdência Complementar. Em ambos, a adesão é
facultativa.

A CAGEPREV adota um regime fechado ou aberto?

Fechado. As Entidades Fechadas de Previdência Complementar atuam sob a
forma de fundações de direito privado ou de sociedade civil e não possuem fins
lucrativos, logo, todos os recursos aplicados são revertidos para o próprio fundo.
São acessíveis exclusivamente a empregados vinculados a algum empregador
(CAGECE) ou a associados/membros de pessoas jurídicas de caráter profissional,
classista ou setorial (instituidor).



Entidade Fechada de 
Previdência Complementar

Quem regula as Entidades Fechadas de Previdência Complementar?

O Estado cuida da regulação, supervisão e da sanção, ao mesmo tempo em que
as entidades cuidam da operação, ou seja, o próprio fundo de pensão é quem
recolhe, capitaliza e paga os benefícios. Cabe também ao Estado a formulação
das políticas de previdência complementar compatibilizando-as com o
desenvolvimento econômico e social do país, assegurando a sustentabilidade do
regime.



Estrutura do Fundo de Pensão

Qual a estrutura mínima de um Fundo de Pensão?

Conselho Deliberativo: Órgão colegiado representativo, com a finalidade de
deliberar sobre as diretrizes administrativas da entidade e definir a política de
investimento para aplicação do patrimônio administrado pelo fundo de pensão.
É a instância máxima de decisão da entidade.

Conselho Fiscal : Órgão responsável pela fiscalização e controle interno das
atividades do Fundo de Pensão.

Diretoria Executiva: Órgão responsável pela administração financeira e
patrimonial da entidade.

Para ser dirigente e conselheiro é necessário ter competência técnica para desempenhar as funções e

ter reputação ilibada. Ademais, os membros da Diretoria Executiva deverão ter curso superior.



Plano de Benefício

O que é um Plano de Benefício?

Um plano de benefícios nada mais é do que o conjunto de regras, obrigações e
direitos que dispõe sobre a forma de financiamento e pagamento de diferentes
benefícios previdenciários. Elaborado pelas entidades de previdência, com o
objetivo de atender as necessidades de cada grupo de trabalhador, o plano de
benefícios deve ser previamente aprovado pelo órgão fiscalizador, ao qual cabe
também supervisionar o funcionamento da entidade de previdência.

Qual o Plano de Benefício da CAGEPREV?

A CAGEPREV adota o Plano de Benefício de Contribuição Variável – CV. Nessa
modalidade, os benefícios programados apresentam a junção das características
das modalidades de contribuição definida e benefício definido. Suas
características estão descritas nos regulamentos de cada plano, contidos nos
estatutos das entidades.



Vantagens e benefícios do Regime
de Previdência Complementar

Complementação da Renda

Atualmente, o Regime Geral de Previdência Social tem como teto para o
pagamento de aposentadoria o valor de R$ 3.916,20. Para obter um nível mais
elevado de remuneração é necessário uma complementação. É exatamente com
o objetivo de possibilitar um benefício adicional para estes trabalhadores que os
Fundos de Pensão existem. O benefício do INSS somado ao benefício adicional
busca proporcionar ao trabalhador aposentado um padrão de renda próximo ao
que tinha quando estava em atividade.

Qualidade de vida

Com a previdência complementar, a poupança formada, pouco a pouco, ao
longo dos anos, é somada ao benefício oficial do INSS. Os dois benefícios juntos
proporcionam melhor qualidade de vida e tranquilidade financeira no futuro.
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Vantagens e benefícios do Regime
de Previdência Complementar

Proteção Familiar

O participante tem garantido a proteção de seus beneficiários, pois os planos de
benefícios, em geral, asseguram a proteção à família dos participantes com a
aposentadoria por invalidez e a pensão por morte.

Segurança

Como proporciona ao participante a formação de uma poupança de longo prazo,
os fundos de pensão garantem sensação de segurança para o amanhã. Vive-se o
presente, com os olhos no futuro!



Vantagens e benefícios do Regime
de Previdência Complementar

Incentivos Fiscais

A Lei nº 11.053/2004 com o objetivo de incentivar a poupança previdenciária de
longo prazo oferece incentivos fiscais aos que depositam seus recursos nos
fundos de pensão.

Empréstimos e Financiamentos com taxas menores

A CAGEPREV oferece aos seus participantes a possibilidade de empréstimos com
juros bem menores dos que os praticados no mercado, visto que não possuímos
finalidade lucrativa, cobrando apenas o necessário para capitalização do plano.



Vantagens e benefícios do Regime
de Previdência Complementar

Baixas Taxas de Administração

Os Fundos de Pensão, por não possuírem fins lucrativos, têm taxas de
administração bem menores do que as cobradas por instituições financeiras
(bancos, seguradoras, etc.), o que gera ainda mais rentabilidade ao participante.

Participação democrática na gestão dos fundos

A Lei Complementar nº 109, de 2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar, resguarda aos participantes e assistidos do plano de previdência
complementar a representação nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, assegurando
aos mesmos um terço das vagas e o acompanhamento da gestão do seu plano
de previdência.



Vantagens e benefícios do Regime
de Previdência Complementar

Poupança de Longo Prazo

Com as contribuições do participante e da empresa patrocinadora há a formação
de uma poupança de longo prazo, que garantirá uma boa cobertura no futuro. A
contribuição já é descontada mensalmente do salário, o que é um ponto positivo
para investidores indisciplinados.

Portabilidade

A portabilidade permite ao participante a mudança para outro plano que lhe seja
mais atraente ou mais vantajoso. Assegurando que ao sair do plano, por ter
cessado o vínculo empregatício, possa transferir seus recursos acumulados para
uma nova entidade fechada de previdência complementar e, até mesmo, para
uma instituição financeira. Seu objetivo é proteger o interesse e os recursos
acumulados, dando a liberdade de permanecer ou não no plano de previdência
ao qual está vinculado.



Vantagens e benefícios do Regime
de Previdência Complementar

Benefício Proporcional Diferido

Em caso de rompimento do vínculo empregatício com o patrocinador ou
associativo com o instituidor, antes da aquisição do direito ao benefício pleno, é
facultado ao participante permanecer vinculado ao plano e optar por receber, no
futuro, um benefício proporcional àquele que teria direito caso continuasse
contribuindo. A escolha do participante pelo benefício proporcional diferido não
impede uma futura opção pela portabilidade ou resgate.

Contribuição da Patrocinadora

A Patrocinadora também contribui para o plano de benefícios. Isso representa
mais uma vantagem para o participante, já que aos recursos por ele depositados
serão somados as contribuições do empregador.



Vantagens e benefícios do Regime
de Previdência Complementar

Autopatrocínio

Por meio do instituto do autopatrocínio, o participante que tiver seu vínculo
empregatício cessado com o patrocinador, ou em caso de perda parcial da
remuneração recebida, terá a faculdade de manter o valor de sua contribuição e
a do patrocinador, para, deste modo, assegurar a percepção dos benefícios nas
condições em que foram pactuadas. Lembrando que a opção pelo autopatrocínio
não impede ao participante uma posterior opção pelo benefício proporcional
diferido, portabilidade ou resgate.



Vantagens para a Patrocinadora

Diminuição da Rotatividade

Um plano de benefícios de previdência complementar aumenta as chances de
manter e angariar talentos, complementando a renda de funcionários. O
benefício é um forte aliado no momento da contratação, sendo um fator de
atração e manutenção de funcionários capacitados.

Incentivos Fiscais

Os pagamentos destinados pela empresa aos Fundos de Pensão são
considerados como despesas para fins de imposto de renda. Desse modo, a
empresa deixa de recolher tributos sobre esses valores.



Vantagens para a Patrocinadora

Valorização da Imagem

Empresas que se preocupam com o bem estar de seus funcionários são bem
vistas aos olhos da sociedade, e servem muitas vezes como exemplo positivo
para outras iniciativas do mesmo porte.

Valorização do Corpo Funcional e Retenção de Talentos

Ao fazer um plano de previdência complementar a empresa demonstra
preocupação com a qualidade de vida do funcionário, garantindo segurança para
ele e sua família. Ao realizar a contribuição para o plano de benefício, a empresa
ressalta o valor do funcionário e melhora as relações empregado/empresa.



Contatos

Av. Treze de Maio, 1116, salas 904/905, Bairro de Fátima – Fortaleza – CE.

CEP 60.040-531 – Fone: (85) 3181-2500 / (85) 3181-6100

E-mail: cageprev@cageprev.com.br


